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VUOSIKYMMENIEN 
OPPI JA ROHKEUS 
KEHITTYÄ

Toimintamme juuret ovat Kynkään Sahakylässä Pudasjärvellä, josta 
kumpuava suomalainen puusepäntaito on edelleen merkittävässä 
roolissa pohjoisen tiukkasyisestä tyvitukista valmistamissamme 
tuotteissa. Alusta alkaen olemme panostaneet tuotteiden pitkään 
elinkaareen, helppokäyttöisyyteen ja ensiluokkaisiin teknisiin 
ominaisuuksiin, tyylikkyyttä unohtamatta.

Jo 90-luvulla opimme, miten japanilainen masamesahaus yhdistetään 
hitaasti kasvaneen mäntypuun käsittelyyn. Japanilainen vahva 
laatuvaatimus on opettanut meidät ratkaisemaan yksityiskohtia, mikä 
suomalaisessa ikkunateollisuudessa on ollut uutta.

Viime vuosikymmenen aikana Profinista on tullut käsite 
lasiliukuseinien valmistajana. Tänään yhdistämme modernin 
teknologian perinteiseen puusepän osaamiseen. Olemme kotimaan 
markkinoilla johtava lasiliukuseinien toimittaja niin kerrostalo- kuin 
pientalokohteissa. Vuosittain tuotteitamme viedään myös yli 30 
maahan, mm. Japanin ja Venäjän vaativille markkinoille. 

Työmme ja toimintamme perustuu kumppanuuteen. Se 
on vahvaa yhteistyötä arkkitehtien, suunnittelijoiden sekä 
rakennus- ja taloteollisuuden ammattilaisten kanssa. Takana on jo 
vuosikymmenien kokemus puusta tekemisestä. Tästä on hyvä jatkaa 
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti yhdessä kumppaneidemme kanssa 
kohti entistä laadukkaampaa asumista.

Ville Nevala

Toimitusjohtaja
Profin Oy

4



55



6

LASILIUKUSEINÄ YHDISTÄÄ SISÄ- JA ULKOTILAT 
ENNENNÄKEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA

LASILIUKUSEINÄ LAAJENTAA KÄSITYKSEN 
KODISTA

Maisemaikkunan ja liukuoven parhaat puolet 
yhdistävä lasiliukuseinä on paras tapa yhdistää sisä- 
ja ulkotilat yhdeksi viihtyisäksi kokonaisuudeksi.

KIRKKAASTI PAREMPIA KOKONAISUUKSIA

Valoa ja avaruutta tarjoava lasiliukuseinä soveltuu 
kaikenlaisiin kohteisiin ja tuo niin terassin, 
parvekkeen kuin puutarhankin tyylikkäästi osaksi 
kotia.

RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET

Lasiliukuseinä on kustannustehokas tapa suunnitella 
ja toteuttaa ratkaisevasti parempia kohteita.
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Lasiliukuseinä vahvalla täyspuisella rakenteella

Profinin Active on käyttömukavuuden ja tyylikkyyden ehdoilla suunniteltu 
ja ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettu lasiliukuseinä. Syvän karmin 
ja puitteen ansiosta Activessa voidaan käyttää paksuja erityislaseja, jotka 
torjuvat tehokkaasti esim. melua. Tiivis rakenne takaa tuotteelle myös 
erinomaisen U-arvon. Tyylikäs kokopuinen runko on mahdollista saada 
myös näyttävissä kuultosävyissä.

ACTIVE

CLEAR
Lasiliukuseinä linjakkaalla alumiiniverhoilulla

Profinin Clear on alumiiniverhoiltu versio Active-lasiliukuseinästämme, 
jonka runkorakenteen ja sisäpinnan valmistamme pitkäikäisestä 
tiheäsyisestä männystä.  Alumiiniverhoilu tekee tuotteesta lähes 
huoltovapaan ja takaa entistä paremman säänkestävyyden.

Huom! Sekä Active- että Clear -mallistoon kuuluu myös lasiliukuseinän 
yhteyteen tarkoitettu kiinteä ikkuna.

8

Kotimaisella Profin lasiliukuseinällä 
on erinomaiset arvot Teknologin 
tutkimuskeskus VTT Oy:n 
testin mukaan, esimerkiksi 
ilmanpitävyyden arvoksi on mitattu 
suhdeluku 0,2.

Puurakenteet mäntyä, vaihtoehtoisesti tammea

Karmisyvyys: 210 mm

U-arvo: 0,74 W/m²xK (CE-merkin vaatimusten 
mukaisessa koossa 2000 mm x 2180 mm)

Ääneneristävyys: lasitusvalinnasta riippuen Rw+Ctr 
28-40 dB, erikoistarpeissa ota yhteys Profin Oy:n 
myyntiin

U

Puurakenteet mäntyä, vaihtoehtoisesti tammea

Karmisyvyys: 210 mm

U-arvo:  0,78 W/m²xK (CE-merkin vaatimusten 
mukaisessa koossa 2000 mm x 2180 mm)

Ääneneristävyys: lasitusvalinnasta riippuen Rw+Ctr 
29-38 dB, erikoistarpeissa ota yhteys Profin Oy:n 
myyntiin.

U

*) VTT-S-00344-18

Ominaisuus Standardi Luokka

Ilmanpitävyys EN 12207 4

Sateenpitävyys EN 12208 E1500

Tuulenpaineen kestävyys EN 1210 C5
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ACTIVE - MEKCLEARACTIVE

CLEAR-MEKA
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CORE JA CORE ALU

10

Etenkin hirsirakentamisen ja muiden kapean seinärakenteen kohteiden 
ehdoilla suunniteltu Core-mallisto mahdollistaa lasiliukuseinien käytön entistä 
monipuolisemmin, sillä tuotteet on varustettu tavanomaista Profin-lasiliukuseinää 
kapeammalla karmilla.

Core-tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa huomioitu kaikki nykyaikaiselle 
rakentamiselle asetetut vaatimukset niin energiatehokkuuden kuin äänieristyksen 
suhteen. 

Profin Core -lasiliukuseinien energiatehokkuuden ja äänieristyksen viimeistelee 
tiheäsyisestä männystä käsityönä valmistettu runkorakenne. Mäntyä on käytetty 
myös sisäpinnassa, mikä tekee kokonaisuudesta luonnollisen tyylikkään.

Profin Core Alu -tuotteet eroavat edellisistä alumiiniverhoilulla, joka tarjoaa 
erinomaista säänkestävyyttä vaihteleviin olosuhteisiin. Sekä Core että Core Alu on 
saatavilla myös kiinteänä ikkunana.

10

Karmisyvyys
Karmipaksuus ja kynnys

170 mm
54 mm ja 45 mm

CORE

CORE ALU

* CE-merkin vaatimusten mukainen koko

U-arvo [W/m²xK] Core Core Alu

* 2000 x 2180 mm 0,87 0,93

3000 x 2300 mm 0,82 0,87

4000 x 2600 mm 0,79 0,83
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INDOOR
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UUSIA ULOTTUVUUKSIA SISÄTILOIHIN

Indoor tuo laadukkaat kotimaiset Profin-
lasiliukuseinät ja lasiseinäkokonaisuuden 
täydentävät kiinteät ikkunat nimensä 
mukaisesti sisätiloihin. Indoor on suunniteltu 
ensisijaisesti julkisten tilojen tarpeisiin. 
Toimistotilojen lisäksi Indoor tarjoaa 
tyylikkään ja turvallisen tavan yhdistää 
ja rajata tiloja esimerkiksi päiväkoteihin, 
kouluihin ja erilaisiin hoitoalan toimipisteisiin.

Indoor lasiliukuseinästä ja kiinteistä 
ikkunoista muodostuva kokonaisuus tuo 
uusia mahdollisuuksia tilojen jakamiseen 
tyylikkäästi ja joustavasti. Männystä 
käsityönä valmistettu runkorakenne ja tiivis 
lasitus takaavat erinomaisen äänieristyksen 
vaativiinkin olosuhteisiin.

Ääneneristävyysarvo Rw 31-37 dB ja 
karmisyvyys 130.
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5 IN 1 LASISEINÄELEMENTTI

Profinin kehittämä 5 in 1 -rakennuselementti on 
uudenlainen ratkaisu ikkuna- ja ovisuunnittelun 
ammattilaisilta. Rakenneosan sisältö suunnitellaan 
kohteittain ja elementti toimitetaan työmaalle 
asennusvalmiina.

Suuremman rakenneosan 
asentaminen säästää 

työmaatunteja ja lyhentää 
näin työmaan kokonaiskestoa. 

Samalla työn laatu paranee, 
kun suurempi osa työstä 
voidaan tehdä hallituissa 

olosuhteissa.

Työmaalle tarvitsee 
varastoida vähemmän 

rakennustarvikkeita. Näin 
tilojen käyttö helpottuu ja 

tarvikkeiden siirtely vähenee.

Kokoaminen tehtaalla parantaa 
kokonaisuuden mittatarkkuutta 
myös työmaalla. Rakenneosaan 

sijoittuvien toimintojen 
toimivuus voidaan varmistaa 

jo tehtaalla ja tarvittaessa 
tarkistaa aiottua toteutustapaa.

Tehtaalla erillissuojattujen 
rakenneosien säilyttäminen 

työmaalla on helpompaa. 
Suojauksia ei myöskään 

tarvitse poistaa, ennen kuin 
rakennustyön sotkuiset 

työvaiheet on tehty loppuun.

Rakenneosa suojataan jo 
tehtaalla, mikä vähentää 
työmaalla asennustyössä 
mahdollisesti aiheutuvia 

vaurioita.

Rakenneosaan liittyvät 
ikkuna-, ovi- ja seinäelementit 

eivät vaadi viimeistelytöitä 
työmaalla. Elementin ja sitä 

ympäröivien rakenteiden 
välisten liitossaumojen 

viimeistely riittää.

1

4

2

5

3

6

5 in 1 elementin vaakaleikkaus. Huomaa 
asennuskarmit ja työmaa-aikainen suojaus.

5 in 1 järjestelmän pystyleikkaus ja liittyminen 
välipohjarakenteisiin.

12
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KULMARATKAISU

Profin toimittaa kerrostalokohteisiin 
kokonaistoimituksena nurkkaratkaisun. Toimitukseen 
kuuluu lasiliukuseinä, kiinteä ikkuna, nurkkaratkaisu 
eristeineen ja kiinnitystarvikkeineen sekä sisäpuolen 
listoitus.

Ratkaisu tarjoaa rakennuttajalle uusia mahdollisuuksia 
kerrostaloasumisen suunnitteluun. Suuret ikkunat ja 
lasiliukuseinä maksimoivat asumisen hyötyneliöt sekä 
parvekkeen puolella, että sisätiloissa. Nurkkaratkaisu 
päästää luonnonvaloa esteettömästi asuntoon ja 
yhdistää parvekkeen saumattomasti osaksi huoneiston 
oleskelutiloja.

14
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RANSKALAINEN 
PARVEKE

Lasiliukuseinä ranskalaisella parvekekaiteella 
mahdollistaa pienemmässäkin tilassa miellyttävän 
valoisan ratkaisun. Kaide kiinnitetään lasiliukuseinän 
karmeihin jo tehtaalla, eikä se vaadi erillisasennusta 
työmaalla. Kun parvekkeessa ei ole avautuvaa 
ovilehteä, asunnon sisustaminen on vapaampaa. 
Lasiliukuseinän ja ranskalaisen parvekkeen yhdistelmä 
tarjoaa varsinkin pienempiin tiloihin neliöitä
säästävän ratkaisun. Ranskalainen parveke on 
saatavilla lasi- tai pinnakaiteella.

15



16

JAKO- JA AVAUTUMISMALLIT

A OIKEA K

B OIKEA M

G OIKEA S

A, B ja G avautumismallit myös vasemmalta aukeavina.
Lasiliukuseinien jaot myös epäsymmetrisinä, jolloin ovilehti on aina kapeampi kuin kiinteä osio.

16
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SUOSITELTAVAT ENIMMÄIS- JA VÄHIMMÄISMITAT

VAKIOVÄRIT

LASILIUKUSEINÄT

PUUN PEITTOMAALAUS PUUN KUULTOKÄSITTELY

ALUMIINIVERHOILUN VAKIOVÄRIVAIHTOEHDOT
Koskee vain Clear-malliston ulkopintaa. Vakiona matta, kiiltoaste valittavissa.

KIINTEÄT IKKUNAT

 leveys (mm)  korkeus (mm)

A 1790 - 3990  1890 - 2990

B 2990 - 5990  1890 - 2990

G 2990 - 5990  1890 - 2990
Erikoismitoitustarpeissa yhteys Profin Oy:n 
myyntiin. Kun korkeus on 2750 mm tai 
enemmän, kuljetuksista sovittava erikseen.

 leveys (mm)  korkeus (mm)

K 2990 - 5990  1890 - 2990

M 2990 - 10000  1890 - 2990

S 2990 - 7490  1890 - 2990

leveys (mm)  korkeus (mm)

390 - 2990  390 - 2990

Tumma harmaa 
(RAL 7024)

Mäntykuulto
(TM-1702)

Pähkinäkuulto
(TM-1806)

Tumma pähkinäkuulto 
(TM-1824)

Tiikkikuulto
(TM-1804)

Tammikuulto
(TM-1802)

Valkokuulto
 (TM-5715)

Valkoinen
(NCS-S 0502-Y)

Tumma harmaa 
(RAL 7024)

Valkoinen
(RAL 9010)

Musta
(RAL 9005)

17
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Kaihtimet valmistetaan mittatilaustyönä 
aina juuri tiloihisi sopiviksi. Kauniin 
kokonaisilmeen luot, kun valitset 
kaikkiin lasipintoihin samaa sarjaa olevat 
kaihtimet.

ASENNUS JA YHTEENSOPIVUUS

Kaihdin asennetaan sekä ikkunan ala- 
että ylälaitaan. Se on helppo irrottaa 
kannakkeistaan pesua varten ja kiinnittää 
takaisin paikoilleen. Vain 15 mm leveä 
kaihdin mahtuu Profin-lasiliukuovien 
väliin.

MATERIAALIT

Kaihtimien kangas on Öko-tex-
sertifioitua polyesteriä. Sertifikaatti 
takaa, ettei niissä ole haitallisia 
torjuntaaineita, raskasmetalli- tai 
formaldehydijäämiä. Kankaan taustalla on 
valon ja lämmön heijastumista tehostava 
helmiäispinnoite. Osa kankaista on 
palosuojattuja. Kaihtimen profiilit on 
valmistettu alumiinista.

HUOLTO

Vekkikaihdin on helppo puhdistaa pölystä 
pölyimurin harjaspäällä tai pyyhkimällä 
kostutetulla liinalla. Likatahrat voidaan 
puhdistaa liottamalla kaihdin vedessä.

KANKAAN VÄRIVAIHTOEHDOT

• Valkoinen läpinäkymätön 1250
• Harmaa läpinäkymätön 1263
• Valkoinen läpikuultava 3501
• Harmaa läpikuultava 3502
• Saatavilla myös pimentävällä kankaalla

PROFIILIVÄRIVAIHTOEHDOT

• Vaaleanharmaa (RAL 9006)
• Valkoinen (RAL 9010)

KAIHTIMET PROFIN-TUOTTEISIIN

SUOJAA JA SISUSTAA

Kaihdin suojaa auringon paahteelta 
sekä tuo yksityisyyttä ja viihtyisyyttä 
koteihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin. 
Vekkikankaasta valmistettu kaihdin 
luo pehmeän tunnelman ja sisustaa 
tyylikkäästi. Kaihtimella luot tiloihin 
helposti haluamasi tunnelman. Jättämällä 
kaihtimen ikkunan yläreunasta auki saat 
näkösuojaa sulkematta luonnonvaloa 
ulos. Ylhäältä alas laskettaessa kaihdin 
varjostaa tehokkaasti auringon 
paahteelta. Voit sijoittaa kaihtimen 
portaattomasti juuri sopivalle 
korkeudelle kankaassa kiinni olevista 
kahvaprofiileista.

SUUNNITELTU PROFIN-
TUOTTEISIIN

Kaihtimet voidaan asentaa sekä
Profin-lasiliukuseiniin että kiinteisiin 
ikkunoihin. Kapea kaihdin vie niin vähän 
tilaa, että se mahtuu lasiliukuseinien 
väliin. Kaihdin kiinnitetään ikkunaan sekä 
ala- että yläreunasta, jolloin se liikkuu 
oven mukana heilumatta ja kolisematta 
ovia käytettäessä.

KESTÄVÄÄ TYYLIKKYYTTÄ

Vesipestävät kaihtimet ovat kestävä ja 
turvallinen valinta sekä lapsiperheissä 
että toimistoissa ja julkisissa tiloissa. Ne 
palautuvat helposti takaisin muotoonsa, 
vaikka niitä rypistäisi käsillä, eikä niissä 
ole lainkaan roikkuvia naruja. Kotimaiset Vekkikaihtimet valmistaa Suomen 

Visor Oy
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MUUT
LISÄVARUSTEET

HYÖNTEISOVI

Lasiliukuseinän karmiin asennettava hyönteisovi pitää 
tehokkaasti kesän hyönteiset loitolla. Sivuunrullautuvan 
hyönteisverkon käyttö on helppoa, se pysyy auki 
magneeteilla ja rullautuu itse kiinni jos siihen 
epähuomiossa kävellään.

LASITUS

Profin lasiliukuseinät sekä kiinteät ikkunat ovat 
saatavilla laajalla kirjolla erilaisia lasitusvaihtoehtoja. 
Ota yhteys Profin Oy:n myyntiin ja löydämme sinulle 
sopivan lasitusratkaisun.

SOFT CLOSE - TOIMINTO

Profinin lasiliukuseinät ovat saatavilla Softclose 
toiminnolla, jolloin lasiliukuovi sulkeutuu hitaasti ja 
pehmeästi.Ratkaisu lisää oven käyttömukavuutta ja 
turvallisuutta.

19



20

MITOITUS JA ASENTAMINEN

kohdistuvasta tuulikuormasta.  
Perustapauksissa pystykarmeihin 
asennetaan 4 kiinnitysruuvia. 
Tarvittaessa kiinnitys tehdään myös 
yläkarmista. Yläkarmiin kiinnityksessä 
tulee erityisesti tarkkailla yläpuolisen 
rakenteen taipumaa, jotta mahdollinen 
aukkopalkin taipuma ei samalla taivuta 
lasiliukuoven yläkarmia ja näin estä oven
toimintaa. Alakarmia ei kiinnitetä.

ALAKARMIN UPOTUS

Profin suosittelee lasiliukuseinät 
asennettavaksi niin, että alakarmin 
(kynnyksen) yläpinta asettuu valmiin 
sisälattiapinnan kanssa samaan tasoon.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että alakarmi tulee upottaa oikeassa 
suhteessa rakenteisiin.

MITOITUS & KANNATUS

Lasiliukuseinän ja kiinteän ikkunan 
tilaukseen merkitään tuotteen karmien 
todelliset ulkomitat. Mitoituksessa tulee 
huomioida, että tuotteen jokaiselle 
sivulle jää pysty- ja sivusuunnassa 
asennus-, eriste- ja säätövaraus, joka on 
vähintään 15 mm mutta aina kulloisenkin 
kohteen rakennesuunnittelijan 
määrittelemä. Hirsirakenteisissa 
kohteissa on lisäksi huomioitava 
painumisvara hirsitoimittajan ohjeiden 
mukaan. Lasiliukuseinä asemoidaan 
seinän syvyyssuunnassa siten, että 
karmi on koko leveydeltään tuettu. 
Lasiliukuseinä kannatetaan yleensä 
kantavista betonirakenteista. Kannatusta 
varten voidaan tehdä myös esimerkiksi 
teräksinen konsolirakenne. Alakarmin alla 
tulee olla jatkuva tuki, jonka päälle ovi 
asennetaan.

TOIMITUS ASENNUSVALMIINA

Profin toimittaa tuotteet täysin 
asennusvalmiina. Toimitus sisältää kaikki 
tarvittavat asennusohjeet ja -tarvikkeet. 
Asiakkaan tulee huolehtia tuotteiden 
asianmukaisesta työmaa aikaisesta 
suojauksesta.

KIINNITYS

Profin-lasiliukuseinä kiinnitetään 
säädettävillä karmiruuveilla 
pääsääntöisesti pystykarmeista. 
Kiinnikemäärä on riippuvainen 
lasiliukuseinän mitoista ja seinään 

Esimerkki lasiliukuseinän alakarmin upottamisesta lattiarakenteeseen niin, 
että kynnyskorkeus saadaan mahdollisimman vähäiseksi.
Asennusaukkoa suunniteltaessa tulee huomioida asennus-, säätö- ja 
eristevaraus (15 mm).
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TUOTEKIRJASTO

Suunnittelun tueksi kaikista Profin-
tuotteista on ladattavissa ArchiCAD 
ja Revit yhteensopivat objektit.

Objektit löytyvät kätevimmin 
nettisivujemme kautta:
www.profin.fi/suunnittelijat
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ENEMMÄN KUIN OVI

PUU ON KESTÄVÄ JA EKOLOGINEN 
VALINTA

Valmistamme tuotteemme hitaasti 
kasvaneesta tiheäsyisestä männystä. 
Vaihtoehtoisena raaka-aineena 
valittavissa tammi. Puu raaka-aineena 
tarkoittaa hyviä rakennusteknisiä arvoja, 
puhutaanpa sitten lämmönläpäisystä 
tai desibeliarvoista. Oikein käytettynä 
ja huollettuna puu kestää sukupolvelta 
toiselle. Uusiutuvana ja jälkikäsiteltävänä 
luonnonvarana se on myös hyvin 
ekologinen valinta.

PREMIUM-LUOKAN LAATUA

Hyödynnämme tuotteidemme 
valmistuksessa puun syynsuuntaista 
sahausmenetelmää. Siksi Profin-tuotteet 
ovat erittäin kestäviä. Kun tutkimuksissa 
on verrattu rakenneosien raaka-aineita, 
käyttämällämme sahausmenetelmällä 
on saatu jopa 33 % jäykempi raaka-
aine Suomessa yleisesti käytettyyn 
sahausmenetelmään verrattuna. 
Kestävyyden ja pitkän elinkaaren lisäksi 
Profin-tuotteet ovat hyvin kauniita sekä 
teknisesti toimivia ja helppokäyttöisiä.

TAKUULLA ERINOMAISTA TYÖTÄ

5 vuoden rakenteellinen, tekninen ja 
materiaalitakuu

Kattava takuu tehtaallamme 
pintakäsitellyille tuotteille.

5 vuoden tiiveystakuu

Lämpölasielementtien valmistaja 
myöntää lämpölasielementeille viiden 
vuoden tiiveystakuun, jonka aikana 
korvataan vuotanut ja lasien välistä 
huurtunut elementti uudella.

2 vuoden asennustakuu

Tuhansien kohteiden kokemuksella 
hioutunut ja huolellisesti ammattilaisten 
suorittama Profin-asennus takaa tuotteen 
toimivan juuri kuten pitääkin.
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